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Inovează  
pentru a reuși
Iubesc să fiu martor la cum oamenii 
inteligenți au curajul și mijloacele 
concrete de a lansa pe piață progresul 
în toate aspectele vieții noastre. 
Este captivant, dar amintește-ți 
că adevărata înțelepciune apare 
atunci când ești capabil să filtrezi 
„schimbarea de dragul schimbării” și 
să identifici ceea ce adaugă valoare 
afacerii tale.  Există o zicală veche care 
ne amintește acest lucru – „Dacă nu 
este stricat, nu te apuca să repari!”

Fără progres, afacerea ta poate avea 
de suferit și poate fi depășită de cele 
ale persoanelor care sunt capabile să 
recunoască oportunitatea de a testa 
ceva nou atunci când li se arată, să se 
reinventeze și să-şi mențină totodată 
echilibrul. Acesta este un lucru la care 
ne gândim de ceva vreme în Forever.

Fără îndoială, ai asistat deja la evoluție 
și ai observat o parte dintre aceste 
schimbari și în gama noastră de 
produse, în Planul de Marketing, în 
fabricile și chiar în experiențele noastre 
de la evenimente. 2017 va fi un an 
mare în Forever!

Vei asista la îmbunătățiri semnificative 
ale unora dintre produse, la tehnici și 
proceduri știinţifice de ultimă generație 
și la mai multe instrumente tehnologice 
cu care să-ți construiești afacerea. 
Sunt încântat să te anunț că aceste 
inovații sunt doar începutul.

Însă inovarea nu se oprește la nivelul 
companiei. Ca proprietar de afacere, 
trebuie să găsești metode prin care 
să ţii pasul cu noutățile în munca ta 
și să te reinventezi. Găsește noi feluri 
de a comunica și a construi relații cu 
oamenii, prin care să împărtășești 
beneficiile produselor noastre, 
oportunitatea de afacere și să te 
prezinți pe tine și business-ul tău. 

Inovarea la nivel personal este ceva la 
care am văzut de-a lungul timpului că 
excelează marii lideri și este ceea ce le 
menține afacerile puternice.

Fără îndoială că vor fi greșeli – 
progresul apare rareori acolo unde nu 
se greșește niciodată. Și noi am trăit 
experiența de a greși din când în când, 
dar o să vezi că atunci când descoperi 
lucrurile care oferă unicitate afacerii 
tale și o ajută să crească, adevăratele 
beneficii ale inovării vor fi neprețuite.

Abia aștept să facem împreună 
următorul pas în viitorul afacerii 
noastre!

Mereu al vostru,

 
Rex Maughan
CEO, Forever Living Products

2  |  Mesajul Fondatorului Companiei 
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Diversitatea și viteza cu care inovarea face azi înconjurul lumii sunt  
copleșitoare. Atât de multe idei noi și minunate sunt transformate  
în realitate și ajută la îmbunătățirea vieţii multor oameni de pe  
întreaga planetă!

Inovarea la nivel personal este ceva 
la care am văzut că excelează marii 
lideri și este ceea ce le menține 
afacerile puternice.“ “



Vă mulţumim pentru dăruire şi pentru 
că aveți curajul să vă urmați visul. 
Întotdeauna când ne unim ţelurile  
într-un vis comun, echipa noastră este 
mai puternică și România urcă la loc de 
cinste în topul ţărilor Forever.

Suntem hotărâți să escaladăm acest 
top împreună, să ne antrenăm intens, 
să acționăm mai mult și să ne dublăm 
business-ul în următoarea perioadă, 
folosind cu inteligență instrumentele 
ideale pe care ni le pune la dispoziţie 
afacerea iubirii. Mai ales că suntem 
într-o perioadă în care toată lumea 
vorbeşte despre dragoste, se gândeşte 
la dragoste, o doreşte, o celebrează. 
Puteți și vă încurajăm să vă însuflețiți 
afacerea prin iubire în luna februarie și 
veți înregistra reușite și mai mari.  

Dar ce înseamnă cu adevărat iubirea? 
Să dorim binele celor pe care îi iubim 
şi să ne aducem contribuţia la acest 
bine. Iubirea nu se opreşte la cuvinte, 
ci trece la fapte. Totul începe, desigur, 
cu iubirea şi respectul de sine - ca 
să-i putem face pe ceilalţi fericiţi avem 
nevoie să fim noi înşine fericiţi, să ne 
acordăm atenţie şi timp, să ne simţim 
bine în propria piele.

Contează să fim şi anul acesta în formă, 
să facem mişcare, să fim chiar stilul de 
viaţă pe care îl promovăm prin pachetele 
F.I.T. Noi trebuie să fim schimbarea pe 
care o dorim în lume.

Dalai Lama spunea: „Fii bun 
ori de câte ori e posibil. Şi e 
posibil întotdeauna. Iubeşte 
de câte ori e posibil. Şi e 
posibil întotdeauna.” 

Compania noastră are 
inima largă şi dăruieşte 
continuu. Asta este 
ceea ce o face atât de 
specială. Este iubirea 
care ne aduce pe toţi 
împreună, oferindu-ne 
motivul şi puterea de a 
construi, de a progresa. 

Voi sunteţi Forever, 
sunteţi iubirea care 
ajută, care se revarsă 
mereu asupra celorlalţi 
şi înmulţeşte binele, 
pentru că aceasta e 
raţiunea ei de a fi. Cu 
cât suntem mai uniţi, 
cu atât mai mare 
este forţa echipei 
noastre. Deschideţi-vă 
braţele larg, îmbrăţişaţi 
provocările şi valorile 
companiei, fiţi conştienţi 
de potenţialul şi 
abilităţile voastre, pentru 
că în felul acesta putem 
să construim o viaţă şi o 
lume mai bune.

Vă dorim un februarie 
în care să dublaţi zi de zi 
iubirea şi succesul, 
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Am început fenomenal anul acesta. Vânzările din ianuarie sunt mai mari decât în decembrie, 
mult mai mari și decât în prima lună a lui 2016 şi cu mult peste aşteptări. Elanul vostru a 
făcut să nu vă prelungiţi vacanţa de sărbători, ci să vă apucați de treabă încă din primele 
zile ale lui 2017. Rezultatele companiei o dovedesc - e un succes la care aţi participat cu 
toţii, indiferent de nivelul la care vă aflaţi. Vă felicităm din inimă!

Luna iubirii,  
afacerea iubirii
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O afacere  
cât două 

Cred că mulți dintre voi știu cât de mult îmi place să stabilesc obiective, iar începutul de an este 
perioada perfectă pentru a ne concentra și a ne propune noi țeluri ori pentru a le reajusta pe 
cele vechi. În 2017 am câteva obiective personale despre care poate voi vorbi cu altă ocazie, 
însă astăzi aș dori să vă prezint obiectivele mele pentru afacere. 
Nu pot să îmi asum stabilirea tuturor acestora, întrucât au fost implicate o mulțime de persoane 
în direcția trasată pentru companie. Echipa noastră executivă se întâlnește cu Rex și stabilesc 
împreună câteva obiective, noi le prezentăm tuturor liderilor din jurul lumii, ascultăm feedback-ul 
lor, facem ajustările necesare și apoi trecem la muncă.
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După ce am parcurs acest proces timp de câteva luni, am 
ajuns la un obiectiv simplu spre care să ne concentrăm cu toții 
eforturile. Dacă ne implicăm cu toții și acceptăm împreună  
provocarea, efectele asupra afacerilor voastre și companiei vor 
fi incredibile.

Scopul nostru este să dublăm vânzările. Atât de simplu! Dacă 
reușim să ne dublăm vânzările, înseamnă că ajutăm de două ori 
mai multe persoane să arate și să se simtă mai bine. 

Știu cam ce ai putea gândi și ai dreptate. Este un țel ambițios, 
dar așa sunt cele mai bune țeluri. Sunt obiectivele care te ajută 
să faci în fiecare zi puțin mai mult. Sper ca fiecare dintre voi 
să-și fi stabilit un asemenea obiectiv.  Recunoaștem că s-ar 
putea să dureze ceva timp până când îl vom atinge, dar este în 
regulă, pentru că știm că merită așteptarea.

Dublarea vânzărilor noastre nu va veni doar vorbind despre 
asta. Va necesita multă muncă asiduă, pasiune și poate și ceva 
sacrificii. Imaginează-ți doar recompensa care te așteaptă 
după aceste eforturi – de două ori mai mulți clienți, de două ori 
mai multe venituri, de două ori mai mulți oameni ale căror vieți 
au fost schimbate în bine, totul datorită acțiunilor tale.  
Este incredibil de puternic.

Așadar, de unde începem? Dublarea vânzărilor începe de la 
lucrurile și acțiunile  pe care le faci în fiecare zi. Obișnuiești 
să vorbești zilnic cu cinci persoane despre produse și despre 
oportunitatea de afacere? Fă-ți un obiectiv din a contacta zece 
persoane în fiecare zi. 

Organizezi o prezentare de afacere online sau față-în-față în 
fiecare săptămână? De ce nu două? Organizezi o prezentare 
de produse la tine acasă în fiecare lună... înțelegi unde 
vrem să ajungem cu toate aceste exemple. Găsind metode 
prin care să-ți dublezi fiecare activitate din afacerea ta, îți 
vei dubla numărul de parteneri, de fani sau ambasadori 
de imagine a produselor, de Supervizori, Manageri, Eagle 
Manageri... înțelegi ideea.

Activitatea este baza afacerii noastre. Nu există scurtătură sau 
cale simplă spre succes și nici vreo metodă rapidă de a dubla 
vânzările. Știu asta, dar dublându-ți chiar și cea mai banală 
activitate din afacerea ta, vei conștientiza puterea și importanța 
fiecărui asemenea efort.  

Știu că transformarea aceasta nu se va produce peste noapte. 
Îți va lua ceva timp să te adaptezi la aceste schimbări, dar te 
provoc să te ridici la înălțimea lor. Nu ai nimic de pierdut, poate 
doar mult potențial neexploatat și o mare oportunitate.

Continuă să zâmbești,

Gregg Maughan
Preşedinte Forever Living Products International

4  |  Mesajul Președintelui Companiei 



Dragostea Forever, 
cel mai preţios dar
Transformă dragostea Forever în cel mai frumos dar pentru jumătatea ta.  
Ce cadou poate transmite mai bine iubirea decât un produs Forever creat 
special pentru EA sau EL? 

CADOURI PENTRU EA CADOURI PENTRU EL

Luna Iubirii  |  5
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De ce Forever?

„Suntem Cătălin și Cristina Vădăstreanu. Profesia noastră de 
bază este de asistenți sociali, dar eu am lucrat în ultimii 7 ani ca 
asistent universitar la Facultatea de Științe Sociale din Craiova. 
În prezent, eu sunt în concediu de creștere a copilului. În urmă 
cu 5 luni, ne-am mutat în Sibiu, deoarece ne-am dorit foarte 
mult să ne împlinim visul de a locui într-un oraș aproape de 
munte. După ce ne-am mutat, soțul, care a fost diagnosticat 
cu o deficiență de auz la vârsta de 6 ani și care în prezent aude 
cu ajutorul unei proteze auditive, a lucrat o perioadă, apoi a 
renunțat pentru a se dedica full-time afacerii Forever.

Am ales Forever la început din dorința de a avea un venit în 
plus care să-mi permită să rămân acasă, lângă cel mic, până 
va împlini 3 ani, pentru a nu fi nevoită să-l duc la creșă. Atunci 
am văzut în Forever singura modalitate de a fi suficient timp 
lângă copiii mei. 

Dacă la început îmi doream să câștig cel puțin salariul de la 
facultate, pe parcurs mi-am dat seama de potențialul imens pe 
care îl are această afacere și a fost o adevărată revelație.  
Am realizat că alături de Forever putem obține lucruri mărețe, 
că le putem oferi copiilor noștri un alt stil de viață și  

că putem ajuta foarte multe persoane să-și schimbe viața în 
bine, iar aceasta este o altă motivație puternică.

Soțul meu a lucrat cu persoane cu deficiențe de auz și a 
văzut în Forever o șansă imensă de a le ajuta să aibă viața pe 
care și-o doresc. Astfel, a început să le spună tuturor despre 
oportunitatea Forever, iar primul membru din echipa noastră, 
Camelia, este o persoană cu deficiențe de auz care dovedește 
că limitele sunt doar în mintea noastră. 

În prezent, avem în echipă 2 astfel de persoane care sunt 
hotărâte ca, împreună cu Cătălin, să străbată țara pentru a 
împărtăși tuturor despre felul cum poate Forever să le schimbe 
viața. De asemenea, avem în plan să traducem în limbaj mimico-
gestual training-urile pentru a le putea oferi și acestor persoane 
posibilitatea de a învăța și de a deveni adevărați profesioniști. 

Fiind de profesie asistent social, m-a atras foarte mult faptul 
că Forever investește în dezvoltarea personală a oamenilor și 
cred cu tărie că prin intermediul acestei companii putem face 
asistență socială la nivelul la care ne dorim. 

Calificarea noastră la nivel de Supervizor a însemnat încă o 
confirmare a tuturor acestor lucruri și în același timp un impuls 
de a merge mai departe spre Manager și mai sus, în același stil: 
acționând masiv și muncind pentru visul nostru.”

Forever este puterea dragostei, a spus Rex, a dragostei de viață, de familie, de 
visuri, de oameni, de călătorii, de un stil de viață sănătos și de tot ce îți umple 
sufletul de bucurie. Indiferent de nivelul din Planul de Marketing la care te afli, în 
Forever găsești un partener de nădejde pentru îndeplinirea oricărui vis și avem 
dovada în trei mărturii senzaționale. 
Tu de ce ai ales Forever?

Cătălin și Cristina Vădăstreanu – 
Supervizori

6  |  Forever Inspirație
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„Numele meu este Vasvári Katalin Judit, sunt mămica a două 
fetiţe minunate, Kata şi Dorka. Profesia mea de bază este 
profesor în învăţământ primar, iar Forever fac deocamdată  
part-time. 

Prima mea întâlnire cu Forever a fost în 2015, când eram în 
căutarea unor produse de calitate, sănătoase şi pe care să le 
pot folosi pentru toată familia cu cea mai mare încredere şi 
siguranţă. Încercând produsele, am fost convinsă că am găsit 
ce căutam de mult. 
Îmi place gândul că lucrurile cu care mă obişnuiesc există, 
nu dispar de la o zi la alta. Pentru mine calitatea este foarte 
importantă şi este şi baza afacerii mele. În scurta mea carieră 
de până acum am luat decizia să fac cunoscute cât mai 
multor oameni aceste produse, dar nu numai: oportunitatea 

de business oferită de companie este chiar minunată şi merită 
încercată. Aici toată lumea are numai de câştigat. 
În luna septembrie, am atins primul nivel mai important, am 
devenit Supervizor. Am fost foarte fericită şi am luat decizia: 
VREAU FOREVER FULL TIME! 

Acum lucrez pentru visul meu, vreau să devin independentă, 
să învăţ cât mai mulţi oameni să-şi urmeze visurile şi să lucreze 
pentru ele. 2017 este un an plin cu provocări pentru mine şi 
ţintesc nivelul de Manager. Am modele foarte mari şi doresc să 
ajung la nivelul lor în lumea Forever.”

Constantina Catalano – Asistent Manager

„Mă numesc Constantina Catalano, 
am 39 de ani, sunt mama a două fetițe 
minunate, Carina (9 ani) si Ambra (1 an și 
9 luni). Lucrez ca Asistent Universitar la o 
prestigioasă Universitate din Cluj-Napoca 
și am un doctorat în Științe ale Educației. 
În compania Forever Living Products 
activez part-time, dar împărtășesc 
viziunea mea full-time.

Am făcut cunoștință cu produsele FLP 
cu mulți ani în urmă și rămăsesem, o 
perioadă lungă, un consumator ocazional. 
Însă marea întâlnire cu această companie 
s-a produs în 2 iulie 2016, atunci când 
m-am văzut cu viitorul meu sponsor. 

Pe 4 iulie, semnam formularul de 
înscriere achiziţionând primul produs 
în nume propriu, pachetul C9, în 6 iulie 
participam la prima prezentare despre 
produsele de nutriție și remodelare, care 
au fost următoarele pe lista mea de 
cumparături. Deja mă simțeam excelent, 
se știe, programul chiar funcționează, iar 
apoi am încercat produsele de îngrijire, 
cele cosmetice etc., iar amatorul de 
sport al familiei, soțul meu, a descoperit 
prețiosul Argi+ și a fost încântat de 
beneficiile acestui produs de excepție.

Cum entuziasmul cu care descopeream 
fiecare produs nu putea fi ținut sub cheie, 
am început să împărtășesc informaţii 
referitoare la produsele utilizate de noi 
familiei, prietenilor și cunoștințelor. 
Foarte repede, din consumator convins 
am devenit partener Forever. Compania 
mi-a oferit această oportunitate unică de 
a deveni FBO într-un interval scurt, fără 
obligații și fără a urma birocrația asociată 
deschiderii oricărui business de acest fel 
în țara noastră. 

De aici a început povestea... În 15 iulie, 
sponsorizam deja primul om. În august, 
eram Supervizor. Tot mai mulți con-
su  matori au devenit parteneri, iar în 

octombrie aveam deja 2 Supervizori, unul 
dintre ei din linia directă. În noiembrie, 
am ajuns la nivelul de Asistent Manager. 

Cel mai recent nivel atins m-a convins 
de faptul că ceea ce fac este bine și m-a 
motivat să vreau mai mult. Îmi propun să 
fiu un exemplu pentru echipa mea și să 
lucrez cât mai eficient. Anul acesta, țintesc 
nivelul de Manager pentru mine și pentru 
încă cel puțin 2 persoane din echipa mea. 
Practic, visez la insigna cu 2 rubine! Și știu 
că „indiferent că spun pot sau spun că nu 
pot, am dreptate!” (Henry Ford)

Vasvári Katalin Judit – Supervizor

Forever Inspirație  |  7
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Iubește-ţi inim !

Forever CardioHealth cu 
coenzima Q10 este un supliment 
alimentar special realizat pentru 
a se dizolva în paharul tău cu 
Forever Aloe Vera Gel şi pentru 
a furniza trei nutrienţi importanţi, 
care ajută la menţinerea sănătăţii 
aparatului cardiovascular.

Forever CardioHealth™ cu 
coenzima Q10 întreţine nivelul 
optim al homocisteinei, acoperă 
necesarul de coenzimă Q10 pe 
care îl presupune funcţionarea 
celulară eficientă şi furnizează 
substanţe antioxidante 
importante pentru sănătatea 
inimii. Aceste ingrediente 
valoroase contribuie în mod 
global la protejarea aparatului 
cardiovascular.

Coenzima Q10 este o enzimă produsă în organism, necesară desfăşurării normale 
a proceselor biochimice din celule, implicit cele cardiace şi cele vasculare. Pe 
măsura înaintării în vârstă nivelul ei scade semnificativ, iar carenţa apare chiar atunci 
când avem cea mai mare nevoie de această coenzimă. Forever CardioHealth™ cu 
coenzima Q10 furnizează exact cantitatea suplimentară de coenzima Q10 de care are 
nevoie organismul tău.
O altă cale prin care produsul susţine funcţionalitatea aparatului cardiovascular 
este legată de menţinerea unui nivel sanguin optim al homocisteinei. Vitaminele 
complexului B prezente în Forever CardioHealth (respective vitaminele B6, B12 şi 
acidul folic) şi-au demonstrat rolul în menţinerea nivelului homocisteinei la valori 
scăzute, iar această conversie către valori mici este benefică pentru sănătatea inimii 
şi buna funcţionare a vaselor sanguine.
Pe lângă toate aceste ingrediente, în formula produsului au mai fost incluse substanţe 
minerale precum magneziu şi crom, importante pentru sănătatea inimii, lecitină 
(recunoscută pentru efectul de lubrifiere vasculară şi de mobilizare a lipidelor, 
cu rol de prevenire a depunerii lor în pereţii vaselor) şi vitaminele C şi E, puternic 
antioxidante. 
De asemenea, Forever CardioHealth conţine o selecţie de extracte botanice (din 
seminţe de struguri, turmeric, Boswellia serrata, frunze de măslin), despre care 
studiile au arătat că sunt benefice pentru sănătatea aparatului cardiovascular.

8  |  Produsul Lunii

Cel mai frumos cadou pe care ți-l poti dărui ție sau pe care îl poți oferi celor dragi 
este o inimă sănătoasă și puternică. Pentru că dragostea, cea care ne unește pe 
toți în Forever, vine din inimă, nu-i așa? Cu CardioHealth poţi să transformi fiecare 
zi într-o sărbătoare a iubirii pe care o acorzi inimii tale și apropiaților tăi.  
Noi știm că inimile noastre bat... Forever! Tu?

Iar acum toată bogăţia acestei 
formule se poate combina cu 
primul pahar cu Forever Aloe 
Vera Gel pe care îl vei consuma, 
pentru a-i spori beneficiile oferite 
de miraculoasele frunze de aloe. 

Toarnă conţinutul plicului 
în pahar, amestecă uşor şi 
savurează, iar inima ta o să-ţi 
mulţumească!

Inima ta și coenzima Q10
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Produsele din această categorie nu au fost concepute 
pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, 
simptomatic sau preventiv al unor afecțiuni sau grupe 
de afecțiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se 
impune un consult efectuat de medic.
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De ce oamenii fericiţi 
câștigă mai mult?
Deseori avem impresia că vom fi fericiți doar când reușim să atingem un anumit 
obiectiv, câștigăm mai mulți bani sau  avem mai mult succes în ceea ce facem. 
În realitate, pentru a obține toate aceste lucruri, trebuie ca întâi să obții fericirea.

Este posibil să ți se pară contraintuitiv sau să mai fi 
auzit acest lucru înainte, dar să nu-l fi crezut niciodată. 
Însă psihologia pozitivistă a dovedit că fericirea este 
fundamentală pentru obținerea succesului. Poți observa 
în imaginea de pe pagina alăturată motivele pentru care 
oamenii fericiți au mai mult succes și câștigă și mai 
mulți bani.

Când îţi condiționezi fericirea de succesul sau de 
veniturile tale, îți limitezi nivelul de bucurie pe care-l 
poți experimenta în viață și adesea te programezi 
subconştient să lași pe mâine ce poți face și trăi astăzi. 
Atunci când acorzi atenție propriei fericiri, fără să o 
condiționezi de surse exterioare, vei observa că ai de 
beneficiat în mai multe moduri:

10  |  Forever Motivație
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Alege să investești în fericirea ta în 
fiecare zi și vei simți cum îți vei găsi și 
motivația de a munci, iar rezultatele 
nu vor întârzia să apară. Aşadar, dacă 
aveai nevoie de motive pentru care 
trebuie să te concentrezi mai întâi pe 
fericire şi apoi pe succes, tocmai  
ţi-am oferit şase.

Asigură-te că faci ceva care te face 
atât pe tine, cât şi pe cei din jurul tău 
să zâmbească chiar astăzi!

Cu recunoştinţă,

Niyc Pidgeon 

Oamenii fericiți sunt mai sănătoși
Stresul este unul dintre cei mai mari dușmani ai sănătății. Atunci când ești 
mulțumit și fericit, nivelul de stres scade, iar starea de bine crește, sporind 
efectele benefice asupra sănătății. Te vei simți mai energic și vei descoperi că 
ești mai dispus să muncești pentru afacerea ta. Vei fi un model pozitiv pentru 
produsele și stilul de viață pe care vrei să le promovezi.

Oamenii fericiți sunt concentrați pe soluții
Oamenii fericiți caută soluții în orice problemă, concentrându-se pe partea 
pozitivă a lucrurilor şi găsind mereu puterea de a ieși din situații imposibile. Se 
plâng mai puțin, au un mindset clar și sunt capabili să vină cu soluții mai creative 
pentru probleme. Acest lucru înseamnă că faci față mai ușor situațiilor de criză și 
că privești mereu înainte, niciodată în urmă.

Oamenii fericiți sunt  
mai eficienți
Atunci când ești binedispus, 
rezolvi o mulțime de lucruri și 
duci la îndeplinire tot ce îți propui. 
Emoțiile pozitive produc schimbări 
în creier care te fac să nu mai vezi 
activitățile pe care le întreprinzi 
zilnic ca pe niște sarcini de lucru. 

Oamenii fericiți investesc în ei
Ca Forever Business Owner, știi că cel mai bun și sigur mod de a-ți dezvolta 
afacerea și de a-ți descoperi valoarea este să investești în tine însuți. Compania 
Forever și echipa din care faci parte îți pun la dispoziție o mulțime de training-uri 
inspiratoare și metode de recunoaștere pe care le poți folosi pentru a te dezvolta 
personal. Acest lucru te va conduce întotdeauna pe calea succesului.

Oamenii fericiți sunt performeri de top
Atunci când ești fericit ești contagios. Starea de fericire îți permite să fii mai productiv, 
să iei decizii mai bune, care contribuie la rezultate mai bune în activitatea ta. 
Sistemele și procedurile sunt utile în acest sens, dar nu la fel de mult ca fericirea. 

Așadar, data viitoare când încerci sau te gândești să fii mai bun în ceea ce faci, 
concentrează-te să faci doar lucruri care-ți plac. Când te concentrezi mai mult 
asupra fericirii tale, ești mai deschis la idei și la a învăța mai multe lucruri.

Oamenii fericiți sunt  
mai optimiști
Jumătatea plină sau goală a 
paharului? Această întrebare este 
atât de comună, încât a devenit 
un clișeu, dar este foarte puternic 
înrădăcinată în știință. 

Optimismul te ajută să ai mai mult 
succes, să-ți atingi obiectivele dorite 
și chiar să trăiești mai mult (mai 
precis, cu aproape 7 ani mai mult).

Dacă ești fericit, ești mai predispus 
să fii și mai optimist și să vezi 
lucrurile cu speranța și anticiparea 
binelui în tot ce faci. Așadar, 
următoarea dată când ești întrebat 
despre jumătatea plină sau goală 
a paharului, răspunsul să fie „este 
plin, foarte plin sau dă pe dinafară.”

Forever Motivație  |  11
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Împlinirea 
Forever
Conduc un autoturism Subaru Forester. Şi soția mea conduce un autoturism 
din același model. Parcurgem fiecare cel puțin 50 km/zi, ne deplasăm destul 
de des pe drumuri de munte, vara sau iarna și, atunci când am ales, criteriile 
au fost fiabilitate și siguranță. Nu sunt cele mai economice sau rapide 
automobile, uneori se mai și defectează, dar niciodată nu te lasă la greu, cu 
condiția să faci reviziile la timp și să le întreții corespunzător. Astfel, de-a 
lungul anilor, ne-am atașat de acest brand.

Nu mică mi-a fost mirarea zilele trecute atunci când fiul meu mi-a prezentat un 
website pe care l-a construit pentru a-și arăta admirația față de marca Subaru.  
A devenit un fan, la rândul lui, fără ca eu să-mi propun acest lucru. Pasiunea 
mea pur și simplu l-a molipsit. Brandul și-a făcut datoria, arătându-și valoarea.

Dăruind,  
vei dobândi.

Nicolae Steinhardt
“ “

12  |  Forever Instruire



foreverliving.ro

Valoarea unui brand nu este dată de 
fabricile de producție, stocul de marfă 
sau alte proprietăți. Nike, cea mai 
importantă marcă de produse sportive, 
avea în 2016 o valoare de piață estimată 
la 26 de miliarde USD. 

Dar dacă această companie şi-ar 
vinde toate bunurile, probabil că n-ar 
obține nici un sfert din această valoare. 
Valoarea brandului Nike vine din calitate, 
din abilitatea sa de a construi și păstra 
admirația publicului față de produsele 
sale, din capacitatea sa de a încuraja 
orice om să-și depășească limitele.

Forever Living Products este, la rândul 
său, un brand extraordinar. Toți cei care 
poartă titlul de FBO ar trebui să aibă o 
relație intensă cu acesta. Și, ca în orice 
relație, trebuie să știi să oferi dar, în 
același timp, te aștepți să și primești.

Cu peste 10 milioane de Forever 
Business Owneri în peste 158 de țări, 
compania îți oferă în primul rând şansa 
de a fi parte a unei organizații lider 
mondial. Creșterea constantă din 1978 
încoace, anvergura și stabilitatea afacerii 
îți oferă de asemenea siguranța că ești 
parte dintr-un mecanism funcțional, care 
și-a dovedit valoarea pentru milioane de 
oameni. 

Forever îți pune la dispoziție și un întreg 
arsenal de instrumente de lucru, testate 
de-a lungul anilor: manuale de instruire, 
materiale personalizate, prezentări de 
produse, traininguri, webinarii, dar și 
întâlniri de recunoaștere și prezentare 
sau stimulente acordate potrivit 
aspirațiilor fiecărui FBO.

Dar, în primul rând, Forever îți oferă o 
gamă de produse extraordinare, la o 
calitate greu de egalat și cu un efect 
benefic dovedit. Acesta este, de fapt, 
atuul principal al întregului sistem. 
Viața de FBO îți este mai ușoară atunci 
când produsul pe care îl vinzi se ridică, 
întotdeauna, la înălțimea așteptărilor.

Dar tu, ca FBO, te ridici la înălțimea 
brandului pe care îl reprezinți? Ce ar 
trebui să te caracterizeze pentru ca 
această relație de reciprocitate să fie 
împlinită?

În primul rând, să fii mândru 
de Forever. 
Și să o exprimi. Fenomenul se numește 
pasiune, pentru produse și pentru 
afacere. În subconștient, o persoană 
căreia îi propui înscrierea simte dacă tu 
faci această afacere din pasiune. Doar 
în această situație va fi de acord să te 
asculte mai departe și, în final, să-ţi 
accepte propunerea. Pentru că, dacă tu 
nu crezi cu adevărat în ceea ce faci, de 
ce ar crede ea?

În al doilea rând, trebuie  
să ai încredere în Forever. 
În calitatea produselor, în efectele lor 
pozitive și influența benefică a afacerii 
asupra vieții oamenilor. Pentru că doar 
astfel funcționează recomandarea, 
care este cea mai eficientă tactică de 
promovare. Ea se bazează pe transferul 
de încredere, de la cel care este deja 
convins către cel care urmează să fie. 

Și, nu în ultimul rând, trebuie 
să păstrezi standardele înalte 
ale unui om de afaceri Forever, pentru 
a te ridica la nivelul brandului pe care îl 
reprezinți. 

De la felul în care te îmbraci, obiectele 
pe care le utilizezi, cuvintele pe care 
le folosești și până la acțiunile pe 
care le întreprinzi (și în mediul online), 
promisiunile pe care le susții și inițiativele 
pe care le ai, toate constituie un  
meta-mesaj pe care persoana ta îl 
transmite permanent. Cei din jurul tău 
trebuie să te perceapă ca pe un om 
rafinat, de calitate și de aceea să fie 
atrași de tine.

La fel ca în relația interumană, 
relația cu un brand se dezvoltă prin 
reciprocitate. Așteaptă-te să primești 
din ce în ce mai mult de la Forever pe 
măsură ce vei oferi. Și, astfel, vei avea 
parte de împlinirea Forever.

E X E R C I Ţ I U
Pe lângă timpul și energia 
investite în afacere, întreabă-te 
ce altceva îi mai poți dărui? 
Poate să participi la un curs de 
autoperfecţionare în domeniul 
vânzărilor? Poate străduința 
de a te prezenta impecabil 
la următoarea întâlnire de 
business? 

Sau atenția sporită și mai multă 
inspirație atunci când vei face 
următoarea postare pe pagina 
ta de Facebook? Toate acestea 
se vor oglindi pozitiv și asupra 
propriei tale persoane și vei 
observa, astfel, că dăruind mai 
mult vei dobândi mai mult.

Alexandru Israil
Specialist marketing
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Soare, plajă, nisip fin, lux la cote înalte –  
toate definesc perfect experiența numită  
Dubai, una dintre cele mai exclusiviste  
și impresionante locații din lume.  
Le regăsim, alături de training-uri  
de top de la cei mai buni lideri ai  
lumii Forever la cel mai spectaculos  
Raliu Global de până acum.  
Răsplătiți cu transport și sejururi  
exclusiviste gratuite și răsfățați  
cu surprize, Dubaiul își  
așteaptă calificații.

DUBAI, 
VENIM!

14  |  Calificați Raliu Global 2017  
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CALIFICAȚI RALIU GLOBAL

5.000 p.c.

Aurel & Veronica Meşter

2.500 p.c.

Maria Pop
Gizella & Marius Botiş
Daniel & Maria Parascan
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Vajda Katalin

1.500 p.c.

Ramona & Dorin Vingan
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Camelia Dincuţă
Gajdo Olivia
Nagy Ernő & Irma
Smaranda Sălcudean
Kele Mónika
Marius & Milentina Marcus
Valentin & Adriana Niţu
Mircea & Dana Olariu

CALIFICAȚI CHAIRMAN’S BONUS

Nivelul 2

Aurel & Veronica Meşter

Nivelul 1

Gizella & Marius Botiş
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Marius & Milentina Marcus
Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu
Viorica & Viorel Moca
Nagy Ernő & Irma
Daniel & Maria Parascan
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Maria Pop
Vajda Katalin

România nu lipsește nici în acest an de pe harta  
Forever Business Ownerilor calificați la acest  

eveniment excepțional. Îi felicităm pe fiecare în parte  
și pe toți laolaltă și abia așteptăm să ne împărtășească 

experiența trăită în cea mai luxoasă destinație a planetei.
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Marius & Milentina Marcus

Luxița Scutaru Constanța & Dănuț Mei Roșu Zenovia Riglea

Vajda Katalin Mariana & Silviu Ursu Marilena & Dr. Teodor Culișir

Daniel & Maria Parascan Elisaveta & Alexandru Pocaznoi Viorica & Ștefan Roșu

Bandi Attila & Izabella

Maria & Adrian Arghir

Fiodor Beliman

Nagy Ernő & Irma

Niculina & Viorel Ciuchea 

Maria Pop

Dr. Carmen & Dr. Gabriel Larion

Romina Doran

Constantin & Tania Popa

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Dana Adriana & Costel Pop

Csoma Josif & Melinda

Pethő Roland Tiberiu

Sorbán Anna Mária

Du-ți afacerea la nivelul VIP și înscrie-te în noul Forever Club 100.  
2017 este anul afacerilor de top, puternice și stabile. Îi felicităm pe primii 
membri ai celui mai exclusivist club Forever, care au acumulat minimum  
100 pc personale + non-manageriale în luna ianuarie 2017:

Felicitări FBO care au acumulat minimum 60 pc personale + non-manageriale 
în luna ianuarie:

CLUB 100

CLUB 60



I N FO 
SEDIU CENTRAL (BUCUREŞTI):
n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852.      

 021 222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289;  
 021 222 89 24
  aviatorilor@foreverliving.ro

Pentru orice informaţii referitoare la comenzile de produse plasate 
în centrul de distribuţie din Bucureşti, după orele 17:00 puteţi suna 
la numărul 0728 88 00 41.  
PROGRAM: Luni - Vineri: 8 - 20; Sâmbătă: 10 - 14.  
În prima zi lucrătoare a lunii: 12:00 – 20:00 (Sâmbătă 10:00 – 14:00);  
Sâmbătă – ultima zi a lunii: 09:00 – 17:00.   
PROGRAM DEPARTAMENTE: Luni - Vineri: 9 - 17.

INFO IMPORTANTE EMITERE FACTURI:
Având în vedere modificările codului fiscal de la 01.01.2017, pentru 
prestările de servicii (bonusuri) vă rugăm să emiteți facturi diferite, astfel:

•  factura pentru seviciile prestate până la 01.01.2017 ( cu TVA 20%) și 
•  factura pentru serviciile prestate după 01.01.2017 ( cu TVA 19%).

Arad
n Str. Calea Aurel Vlaicu, nr. 156, Ap. 2. 

 0257 368 212;    0257 259 049;  arad@foreverliving.ro
PROGRAM: L 12-20; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17; S: 10-14

Braşov
n Str. Lungă nr. 130, /  0268 473 233;    brasov@foreverliving.ro
PROGRAM: L 12-20; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17; S: 10-14

Cluj Napoca 
n Str. Galati nr.2, parter, Park Lake Residence, lângă Iulius Mall

 0264 418 765;  0264 418 762;  cluj@foreverliving.ro
PROGRAM: L 12-20; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17; S: 10-14

Constanţa
n Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 175 A

 0241.520.242;  0241.520.243;  constanta@foreverliving.ro
PROGRAM: L 12-20; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17; S: 10-14

Craiova
n Str. Maria Tănase nr. 11. 

 0251.421.222;  0251.421.444;   craiova@foreverliving.ro
PROGRAM: L 12-20; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17; S: 10-14

Iaşi
n Str. Păcurari nr. 160. 

 0232.219.920 /  037.160.17.98;   iasi@foreverliving.ro
PROGRAM: L 12-20; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17; S: 10-14

Chişinău
n Str. Mihail Kogălniceanu nr. 58

 00373 22 92 81 82;  00373 22 00 96 08;  
 moldova@foreverliving.ro

PROGRAM: L-V: 10-18; Ultima sâmbătă a fiecărei luni, de la 10-13

1. În centrele de distribuţie din ţarã. Plata se poate face:

Cu cardul.

La BRD, în contul RO74BRDE450SV01018054500.

2. Online – www.comenziforever.ro

Comenzile plasate online şi plãtite cu card bancar prin platforma 
PayU pânã la ora 13:00 din ultima zi lucrãtoare a lunii (L-V) vor fi 

trimise în aceeaşi zi şi vor fi luate în calcul pentru punctajul lunii în curs.

În Bucureşti şi Ilfov, taxa de livrare este de 10 lei, iar în celelalte judeţe ale ţãrii, 
20 de lei. Dacã plasezi comanda cu plata ramburs până în ora 13:00, iar adresa 
de livrare este în Bucuresti, primeşti produsele în aceeaşi zi. 

3. Prin telefon

Tel Verde -  0800.802.563 (apelabil exclusiv din reţeaua fixã 
Telekom – L-V: 10:00 – 16:00)

- 021 222 00 22 (apelabil din orice reţea de telefonie – L-V: 10:00 – 16:00)

- 0264 420 120 (numãr dedicat pentru comenzile în limba maghiarã, apelabil 
din orice reţea de telefonie – L: 12:00 – 16:00, Ma-V: 10:00 – 16:00)

Comenzile telefonice se preiau cel târziu pânã în data de 25 a fiecãrei luni.

SUNTEM ONLINE PENTRU TINE:

1. Bonusul Recapitulativ al lunii precedente poate fi vizualizat pe              
www.foreverliving.com, în contul tãu de FBO.

2. Acceseazã foreverliving.com şi logheazã-te ca Forever Business Owner şi 
vei avea acces la situaţia punctelor tale. Dacã nu ai o parolã sau ai uitat-o, 
o poţi afla trimiţând un e-mail la office@foreverliving.ro, cu menţiunea “În 
atenţia Departamentului AS400” sau poţi contacta telefonic Sediul Central 
din Bucureşti.

3. Trimite un SMS cu user (toate cele 12 cifre ale ID-ului FLP) şi parola (parola 
iniţialã este formatã din ultimele 6 cifre ale ID-ului FLP), la numãrul 0745.072.689. 
User-ul şi parola trebuie despãrţite printr-un singur caracter spaţiu.

Accesează www.foreverliving.com, autentifică-te în contul tău de FBO şi vei 
găsi toate informaţiile necesare despre:
     n plata bonusurilor
     n modalitãţi de înscriere
     n modalitãţi de plasare a comenzilor
     n aflarea punctelor credit
     n detalii financiar-contabile
     n date de contact complete ale centrelor de distribuţie etc. 

CUM POŢI AFLA BONUSUL LUNAR ŞI PUNCTELE CREDIT?CUM POŢI COMANDA ŞI PLĂTI PRODUSE?

Vă amintim că orice FBO care desfășoară o activitate ce implică prestarea de servicii, 
activitate cu caracter organizat, continuu și repetat în cursul anui an, este obligat să 
se autorizeze pentru desfășurarea de activități economice independente (PFA, II, IF) 

sau să înființeze o societate comercială cu răspundere limitată. 
Pentru mai multe detalii, consultați fișierul „Modificări fiscale 2016”,  

disponibil pe foreverliving.ro/documente.
Pentru comenzile plasate online şi prin telefon, plata se face 

EXCLUSIV în contul RO24BRDE450SV09924624500.

Forever Romania HQ Forever Romania HQ
Romania FLP Forever Living Products Romania

foreverliving.ro



Supervizori
Forever Business 
Owneri care au 
obţinut 25 de   
p.c. în 2 luni 
calendaristice 
consecutive.

Supervizori

Top 20 p.c. non-manageriale
Marius & Milentina Marcus 
Dana Adriana & Costel Pop
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad 
Csoma Josif & Melinda 
Pethő Roland Tiberiu 
Sorbán Anna Mária
Luxiţa Scutaru
Vajda Katalin 
Daniel & Maria Parascan 
Bandi Attila & Izabella Marius & Milentina Marcus

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nume Localitate Sponsori
Doina Antochi Roman Marina & Vasile Gândulescu
Daniela & Gheorghe Asavei Suceava Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Flavius Bololoi Bucureşti Dragoş Liviu Postelnicu
Mariana Cercel Moineşti, BC Petruţa Horonceanu
Ionel Coman Bistriţa George Tudor Sas
Raluca Comăniţă Constanţa Angela & Valentin Gherghe
Estera Corina Cozma Oradea  Nagy Ernő & Irma
Czimerman Marta Foieni, SM Ciarnău Anikó Ildikó
Derzsi Ráduly & Mária Karola Baraolt Derzsi Sámuel & Etelka
Georgeta & Dănuţ Farcaş Cluj-Napoca Ana Banc
Lida Guta Brăila Valentin & Adriana Niţu
Carmen & Liviu Ionescu Craiova Marinela Tuţuleasa
Sonel Lăzăroiu Răzvad, DB Georgeta Stanciu
Petru Gavril Medan Bistriţa  Răzvan Stoenescu
Elena Doina Munteanu Iaşi Constantin & Tania Popa
Daniel Ioan Petroesc Hunedoara Cristina Maria Ştef
George Tudor Sas Salva, BN Maria Pop
Cristina Maria Ştef Deva Liviu & Luminiţa Rednic
Răzvan Stoenescu Bistriţa Ionel Coman
Torzsas Suciu Maria Curtuişeni, BH Sorbán Anna Mária 
Emilia Vlad Tulcea Cristina & Gabriel Cristache

Îi felicităm şi le dorim mult succes şi calificaţilor la nivelul de Asistent Supervizor din luna ianuarie!
Lista completă a calificaţilor la acest nivel va fi disponibilă în varianta online a revistei, care este disponibilă în contul fiecărui FBO,  

pe www.foreverliving.com, în secţiunea Noutăţi.
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TOP 20 în funcţie de pc non-manageriale realizate în luna ianuarie
Primii 20 FBO (Forever Business Owneri) care au acumulat cele mai multe puncte non-manageriale şi au fost Activi în luna ianuarie.

 Maria & Adrian Arghir
 Nagy Ernő & Irma 
 Fiodor Beliman 
 Niculina & Viorel Ciuchea 
 Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
 Romina Doran 
 Constantin & Tania Popa
 Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu 
 Marilena & Dr. Teodor Culişir 
 Elisaveta & Alexandru Pocaznoi



Top 20 p.c. totale
Aurel & Veronica Meşter 
Vajda Katalin 
Maria Pop
Gizella & Marius Botiş 
Marius & Milentina Marcus 
Daniel & Maria Parascan 
Ramona & Dorin Vingan 
Nagy Ernő & Irma
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
 Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion 

Asistent  
Manageri
Forever Business 
Owneri care au 
obţinut 75 de p.c. 
în 2 luni  
calendaristice 
consecutive.

Asistent Manageri
Nume Localitate Sponsori
Daniela Andreoiu Târgovişte Viorica & Ştefan Roşu
Benkő Szidónia & János Levente Valea Seacă, CV Bandi Attila & Izabella
Kerekes Katalin Tuşnad, HR Csoma Josif & Melinda

Aurel & Veronica Meşter

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

STIMULENTUL I 

Olesea Anghelinici  
 & Gheorghe Vlad
Daniel & Ligia Cifor
Vasilica & Dumitru Crăciun
Csoma Josif & Melinda
Marilena & Teodor Culişir
Derzsi Sámuel & Etelka
Camelia Dincuţă
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Kele Mónika
Marius & Milentina Marcus

Constanța & Dănuț  
 Mei Roșu
Viorica & Viorel Moca
Nagy Ernő & Irma
Mircea & Dana Olariu
Dana & Costel Pop
Constantin & Tania Popa
Smaranda Sălcudean
Szabó Éva 
Szabó József
Ramona & Dorin Vingan
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TOP 20 în funcţie de pc totale realizate în luna ianuarie
Clasamentul îi include pe cei care şi-au realizat statutul de Activ în luna ianuarie.

 Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad 
 Camelia Dincuţă 
 Csoma Josif & Melinda
 Derzsi Sámuel & Etelka 
 Smaranda Sălcudean 
 Kele Mónika
 Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu
 Dr. Corina & Dr. Dorin Frandeş 
 Constantin & Tania Popa
 Mircea & Raluca Fage

STIMULENTUL II 
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Daniel & Maria Parascan
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi

STIMULENTUL III 
Gizella & Marius Botiş
Aurel & Veronica Meşter 
Maria Pop
Vajda Katalin

Managerii Activi și Recunoscuți care îndeplinesc 
următoarele condiții timp de trei luni consecutive:
Puncte credit necesare Stimulent 1 Stimulent 2 Stimulent 3

Prima lună 50 75 100

A doua lună 100 150 200

A treia lună 150 225 300

Detalii în capitolul 10 din Politicile Companiei.
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Asistent Supervizori
Forever Business Owners care au obţinut 
2 p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Asistent Supervizori

Nume Localitate
Adam Lucian Chitila, IF
Aedin Sevidan Mereni, CT
Ajderi Vera Leova, R. Moldova
Albu Claudia Marcela Sibiu, SB
Alexandru Denisa Elena Com. Tetoiu, VL
Almasy Edit Gheorgheni, HR
Andercau Lucian Ionut Bixad, SM
Andras Kanabe Kinga Miercurea Ciuc, HR
Andrei Monica Faraoani, BC
Andries Mihai Alexandru Botosani, BT
Anghel Rares Bogdan Cluj-Napoca, CJ
Anghelus Gabriel Tiberiu Cluj-Napoca, CJ
Anzhela Makryniuk Bruxelles, Belgia 
Ardelean Andrei Giroc, RM
Ardelean Ilinca Roxana Bucuresti, 
Asavei Adrian Suceava, SV
Avram Viorica Ana Zalau, SJ
Azizov Maria Chisinau, R. Moldova
Babos Judit Sat Lunga, CV
Bacioiu Manuela Agigea, CT
Balasko Erika Erzsike Salacea, BH
Balca Ana Maria Constanta, CT
Barlescu Iosif Com. Adjudeni, NT
Belivaca Simona Ramona Constanta, CT
Bene Zoltan Csaba Lemnia, CV
Beni Simona Mariana Bistrita, BN
Berchi Adriana Ildiko Sibiu, SB
Bicajanu Constantin Catalin Piatra Neamt, NT
Bidalach Nadia-Florica Constanta, CT
Birca Ecaterina Rn Straseni, R. Moldova
Birca Marta Rn Cimislia, R. Moldova
Blaga Andrada Petruta Singeorgiu De Mures, MS
Bleoj Elena Bacau, BC
Bocsan Roxana Ioana Salonta, BH
Boiciuc Adriana Remeti, MM
Boisteanu Manuela-Cristina Iasi, IS
Bolog Sorica Brasov, BV
Bot Georgiana Denisa Oradea, BH
Botez Salomica-Mihaela Pascani, IS
Botezatu Ramona Sat Botirlau, VN
Bout-Pereira Fortes Cristina Vasilica Rona De Sus, MM
Brad Eugenia Gilau, CJ
Bradean Diana Roberta Arad, AR
Bradean Gheorghe Iulian Com. Macea, AR
Bratfalean Ileana Bistrita, BN
Bratosin Liliana-Luminita Bucuresti,

Nume Localitate
Brejea Viorel Simleu Silvaniei, SJ
Brenner Anamaria Salonta, BH
Buldan Madalina-Elena Baicoi, PH
Bumbuc Mihaela Viseu De Sus, MM
Bura Iustina Elena Beius, BH
Burca Rebeca Maria Cristin Arad, AR
Burzo Victoria Ioana Breaza, BN
Butiri Stefania Claudia Georgge Daniel Alesd, BH
Calaver Ancuta Bucuresti,
Campan Ionel Florin Salonta, BH
Canale Ancuta Elena Craiova, DJ
Capastru Ana Rn Nisporeni, R. Moldova
Carabat Anisoara Moinesti, BC
Caracas Ana Iasi, IS
Catanescu Valentina Anca Craiova, DJ
Cataraga Maria Chisinau, R. Moldova
Cerap Liudmila Rn Telenesti, R. Moldova
Cesa Georgeta Telciu, BN
Chetrari Mariana Chisinau, R. Moldova
Chifa Inga Rn Singerei, R. Moldova
Chira Delia Ioana Oradea, BH
Chira Eva Sintea Mare, AR
Chiran Anca Elena Cornu Luncii, SV
Chirila Maria Zaharesti, SV
Ciceu Maria Simleu Silvaniei, SJ
Cimpan Marius Ioan Brasov, BV
Cimpean Cristina Elena Medias, SB
Ciocirlie Stefana-Silvia Bucuresti,
Cionea Estera Lavinia Arad, AR
Ciornea Anca Maria Cluj-Napoca, CJ
Cipleu Doina Lucia Tileagd, BH
Ciubotaru Margareta Comanesti, BC
Ciuclea Bianca Alice Resita, CS
Clincea Nicolita Craiova, DJ
Coja Nela Ionela Rm.sarat, BZ
Colpos Carmen Bacau, BC
Coman Iuliana Brasov, BV
Comerzan Beata Hajnalka Carei , SM
Condea Maria Anca Arad, AR
Costan Adrian Catalin Noerdlingen, Germania  
Covaci Angela Carmen Seitin, AR
Cozma Gheorghe Calin Oradea, BH
Creciun Lilia Chisinau, R. Moldova
Cret Cristian Teodor Hidiselu De Sus, BH
Cristea Daniel Catalin Targoviste, DB
Croitor Valeria Bosanci, SV
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Nume Localitate
Croitoru Gigel Husi, VS
Croitoru Nuta-Vasilica Comanesti, BC
Crusninschi Maria Suceava, SV
Csaholczi David Berveni, SM
Csato Kovacs Erika Sinsimion, HR
Csedo Reka Sat Bancu, HR
Csere Jeno Sf.gheorghe, CV
Cuciureanu Gabriela Iasi, IS
Cucu Elena-Lidia Falticeni, SV
Dan Carmen Delia Pucioasa, DB
Dan Manuela Oradea, BH
Danila Ionela-Alina Ion Creanga, NT
Dascal Ana Rehovot, Israel  
David Florina Valcele, CV
Denes Anita Cristur, SJ
Deusan Silvia-Rafila Cluj-Napoca, CJ
Dig Cristina Timotei Cluj-Napoca, CJ
Dincu Monica Ramnicu Valcea, VL
Dodon Angela Chisinau, R. Moldova
Domokos Eniko Perocei, SJ
Doran Ana Andreea Ciclova Romana, CS
Dospinescu Andreea Bacau, BC
Dragne Rodica Bucuresti,
Dragut Marioara Bucuresti, 
Draistaru Nicoleta Teodora Mangalia, CT
Dumitrean Violeta Sorina Baia Mare, MM
Dumitriu Tudor Gaesti, DB
Dumitru Maria-Georgiana Bucuresti,
Edit Zsigmond Aita Mare, CV
Enache Dana-Anca Bucuresti, 
Enache Maria Buhusi, BC
Enache Maria Tg. Jiu , GJ
Ene Zinaida Rn Singerei, R. Moldova
Fagaras Lacramioara Targu Mures, MS
Farcas Diana N.balcescu, BC
Farkas Erika Feliceni, HR
Flonta Aurelia Corina Oradea, BH
Flora Andreea Roxana Arad, AR
Fofiu Andreea Letitia Com. Nojorid, BH
Frunze Natalia Rn Orhei, R. Moldova
Ganbutan Violeta Loredana Bragadiru, IF
Garbuz Irina Rn Singerei, R. Moldova
Gaspar Eva-Olga Cristuru Secuiesc, HR
Geantemir Ghiunnur Agigea, CT
Georgescu Marinela Giurgiu, GR
Gheorghe Alina Simona Craiova, DJ

Nume Localitate
Gheorghiu Neculai Roman, NT
Gherghe Andrei Marian Fetesti, IL
Ghergut Maria Sabaoani, NT
Glevesanu Georgeta Stefanestii De Jos, IF
Goicea Mirela Cristina Bucuresti,
Gorodetchi Irina Chisinau, R. Moldova
Grumazescu Vasile Falticeni, SV
Gula Ileana Wien, Austria  
Gyorgy Loretta Miercurea Ciuc, HR
Gyorgyias Florin Liviu Tinaud, BH
Halus Antoneta Xenia Radauti, SV
Hodosan Ioana Timisoara, TM
Horhocia Paraschiva Brasov, BV
Hotea Liliana Pelaga Baia Mare, MM
Hughes David Scott Bucuresti,
Hulbar Olivia Nicoleta Chisineu Cris, AR
Husau Maria Ileana Cluj-Napoca, CJ
Ichim Lucia Chisinau, R. Moldova
Ilca Marius Beniamin Arad, AR
Ilyes Kinga Sat Poian, CV
Ilyes Szabolcs Gheorgheni, HR
Imre Ancuta Maria Cluj-Napoca, CJ
Ioana Larisa-Diana Com. Mosoia, AG
Ioja Marius Balcani, BC
Ionica Petronela Bacau, BC
Irjik Rahela Piatra, MM
Isop Nicoleta Bucuresti,
Istrati Minuta Suceava, SV
Ivu Ana Maria Solont, BC
Izman Angela Orhei, R. Moldova
Jacota Ana-Andreea Constanta, CT
Jakab Judit Katalin Belani, CV
Jakab Julia Eva Talisoara, CV
Jardan Tamara Chisinau, R. Moldova
Jechiu Svetlana Cimislia, R. Moldova
Jehac Ioan Iasi, IS
Kedves Gizella Sindominic, HR
Kollo Roland Budapesta, Ungaria  
Kovacs Aliz Katalin Oradea, BH
Kovacs Ilona Valea Lui Mihai, BH
Kovacs Tunde Targu Secuiesc, CV
Kratochwil Agnes Ozseb Tg. Secuiesc, CV
Lakatos Reka Cetatuia, HR
Lakatos Sandor Miercurea Ciuc, HR
Lang Carol Adrian Alba Iulia, AB
Lascu Nadejda Glodeni, R. Moldova



Nume Localitate
Laslau Rozina-Irina Bacau, BC
Laszlo Melinda Sincrai, HR
Laszlo Monika Ciceu, HR
Lausi Ionela Roman, NT
Lazar Mariana Ivesti, GL
Lazar Valeria Oradea, BH
Leascenco Elena Causeni, R. Moldova
Lepadatu Ioana Brasov, BV
Leuce Nathalie Antonia Oradea, BH
Levente-Sandor Bartha Belin, CV
Litu Mihaela Tg. Mures, MS
Lixandru Ion Ploiesti, PH
Luca Eva Odorheiu Secuiesc, HR
Luca Marinela Vaslui, VS
Lupan Liliana Racaciuni, BC
Lupu Anca-Mihaela Falticeni, SV
Lupu Florica Navodari, CT
Macadan Florina Ramona Moinesti, BC
Maier Carmen Maria Turda, CJ
Manea Lilia Floresti, R. Moldova
Marcu Veronica Husi, VS
Mardarescu Lavinia Buhusi, BC
Marian Iustina Comanesti, BC
Marin Lenuta Chiajna, IF
Mates Simona Florica Carei, SM
Maxim Any-Evelin Comanesti, BC
Mihalache Marian Pitesti, AG
Mihalachi Svetlana Chisinau, R. Moldova
Mihaly Klara Baraolt, CV
Minciuna Lavinia Constanta, CT
Mircea Alexandra Holon, Israel  
Mititelu Aliona Chisinau, R. Moldova
Moagher Gabriela Ileana Costinesti, CT
Moga Aurelia Daniela Oradea, BH
Moldovan Maria Oradea, BH
Moraras Ciprian-Ionut Iasi, IS
Morosanu Viorica Falticeni, SV
Morozan Irina Rn Anenii Noi, R. Moldova
Motiu Carmen Alina Arad, AR
Motrescu Andrei Soimos, AR
Movileanu Maria Bucuresti,
Munteanu Alexandru Cristian Iasi, IS
Munteanu Cornelia Bistrita, BN
Murea Teodora Acris, BV
Muresan Luminita Ioana Cluj-Napoca, CJ
Must Gabriela Arad, AR

Nume Localitate
Neac Ioan Belis, CJ
Neamtu Anisoara-Daniela Vaslui, VS
Nechifor Delia Roman, NT
Nechita Raveca Laura Cluj-Napoca, CJ
Nedel Simona Timisoara, TM
Nemes Elena Cluj-Napoca, CJ
Nica Pavel Bucuresti, 
Nicodin Elvira Constanta, CT
Nistor Gabriela Com. Zemes, BC
Noja Cristina Margit Oradea, BH
Olari Nicolai Chisinau, R. Moldova
Olteanu Aurelia-Mihaela Bruxelles, Belgia  
Ones Carmen Ioana Arad, AR
Oprea Florina Com. Valea Nucarilor, TL
Orban Laszlo Miercurea Ciuc, HR
Ordas Krisztina Sovata, MS
Oze Tiberiu Arad, AR
Panait Georgeta Marilena Constanta, CT
Panaitoiu Alexandru Ploiesti, PH
Pantea Gheorghe Bacau, BC
Paraipan Alina Steluta Cobadin, CT
Paraschiv Georgiana Nicoleta Garbovi, IL
Paraskiv Mariana Viktorovna Donino, Rusia
Parhonyi Edina Cluj-Napoca, CJ
Pasca Ana Manuela Cernavoda, CT
Pavaluc Viorica Com. Ion Neculce, IS
Penciu Elisa Cluj-Napoca, CJ
Petricau Ioana Simona Oradea, BH
Petricele Darius Mihai Cluj-Napoca, CJ
Petrovici Marinela Ploiesti, PH
Petrut Francisc Sabaoani, NT
Platon Georgeta Ionela Medgidia, CT
Pop Andreea Alexandra Targu Mures, MS
Pop Iuliana Targu Mures, MS
Pop Marian Bistrita, BN
Popa Doina Sacele, BV
Popescu Eleonora-Madalina Craiova , DJ
Popi Silvia Constanta, CT
Popitan Virginia Bistrita, BN
Potolea Elena Buhusi, BC
Povara Sorin Marius Deva, HD
Preda Crisitana Iuliana Ramnicu Valcea, VL
Puskas Miklos Zoltan Cluj-Napoca, CJ
Rachelli Nicoleta Ramnicu Valcea, VL
Racu Diana Constanta, CT
Racz Victoria Mirela Giurgiu, GR

22  |  Calificările lunii ianuarie

FOREVER | România & Republica Moldova | februarie 2017 | 214

Asistent Supervizori
Forever Business Owners care au obţinut 
2 p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Asistent Supervizori



Nume Localitate
Radasanu Gratiela Bucuresti,
Raducan Lenuta Brasov, BV
Raducanu Dorina Sat Barbulesti, IL
Raducanu Jenica Bucuresti,
Radulescu Cornelia Stefania Constanta, CT
Ragalie Nelu Dorin Slatina, OT
Rezeanu Mihaela Tuzla, CT
Roibu Adriana Maria Oradea, BH
Rosu Ana Constanta, CT
Rotaru Olga Rn Floresti, R. Moldova  
Rucsineanu Zinaida Chisinau, R. Moldova
Runcan Ancuta Cluj-Napoca, CJ
Rus Elena Florina Cerari, BN
Rusu Lilioara-Mariana Stroiesti, SV
Sararu Simona Oradea, BH
Scobici Radu Straseni, R. Moldova
Sebesan Cristina Eleonora Beliu, AR
Sicoe Maria Bacau, BC
Sidor Luciana Maria Bistrita, BN
Siminiceanu Carmen Constanta, CT
Simonca Mioara Sighisoara, MS
Sinka Zsuzsa Sf.gheorghe, CV
Sirbu Ilina Adriana Selimbar, SB
Staicu Dorina Mihaela Zarnesti, BV
Stan Andrei Theodor Cluj-Napoca, CJ
Stefan Florentina Com. Sofronea, AR
Stefanescu Simona Alice Bucuresti,
Stoian Ioana Ramona Lipova, AR
Sturzu Viorica Pascani, IS
Surpanu Cristina Constanta, CT
Szabo Andrea Craiova , DJ
Szabo Janos Levente Sovata, MS
Szilagyi Timea Sf.gheorghe, CV
Szocs Eva Sanzieni, CV
Tamas Florentina Tamaseni, NT
Tanase Mihaela-Draga Pascani, IS
Tanko Eszter Racu, HR

Nume Localitate
Tatu Maria Valea Seaca, BC
Tefeles Maria Comanesti, BC
Telehoi Lidia Cobadin, CT
Teletin Valeriana Bistrita, BN
Tilea Lavinia Maria Brasov, BV
Timofciuc Alina Constanta, CT
Tiril Robert Oradea, BH
Todea Gheorghe Satu Mare, SM
Tofan Maricica Comanesti, BC
Toma Mihai Dorian Resita, CS
Tomoiaga Maria Livia Ardusat, MM
Tordai Csilla Campenita, MS
Tout Adelina Bianca Cluj-Napoca, CJ
Trif Maria Stela Cluj-Napoca, CJ
Turloiu Anisoara Seica Mare, SB
Ursache Roxana Nicoleta Timisoara, TM
Ursachi Gica Neamt, NT
Vacarean Zenovia Radauti, SV
Vacaru Laura Comanesti, BC
Varadi Marioara Poieni, CJ
Varga Adriana Maricica Tautu Magherus, MM
Varga Sanda Maria Cluj-Napoca, CJ
Vasiliu Rodica Suceava, SV
Vatasoiu Aneta Alina Slatina, OT
Velicu Manuela Luminita Falticeni, SV
Veres Christa Oradea, BH
Vinasi Adina Corina Cluj-Napoca, CJ
Virvoreanu Marin Bistrita, BN
Visan Laura Mihaela Borlesti, NT
Vlad Roxana Ploiesti, PH
Vladulescu Elena Niculina Domnesti, BN
Vlasin Adelina Daniela Arad, AR
Voicu Dana Ramona Constanta, CT
Vreme Eusebiu Iasi, IS
Yucel Oana Constanta, CT
Zsigmond Aniko Melinda Sannicoara, CJ
Zsigmond Janos Aita Medie, CV
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